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 چکیده
عنوان مالچ به آنهاقبل از توصيه اما مورد توجه قرار گرفته است.  های اخيردر سال بادی برای کنترل فرسایشاستفاده از پليمرها      

های روان و کاهش آسيا در تثبيت ماسهایمن در این مقاله اثر پليمر .شودبررسي بادی  فرسایشکاهش زیست و بر محيط هاآناثر باید 
 بادر آب ي از پليمر امولسيونابتدا منظور، بدین بررسي شد. رقویه سفليميداني در منطقه ج و آزمایشگاهي بخش دو درفرسایش بادی 

 که حاویامولسيون از  حجمي ،ای بررسي اثر آن بر کاهش فرسایشبرو  تهيه )یک قسمت پليمر در دو قسمت آب( نسبت یک به سه
 فرسایش آستانه سرعت که داد نشان نتایج .شد دهپاشي تکراربا سه مترمربعي  25 هایکرت درپليمر بود  کيلوگرم 120و  100، 80

نشان  پليمر محيطيزیستثيرات أتبررسي  .یافت افزایش ثانيه بر متر 11 از بيش به 5/3 از تيمارها تمام در پاشي،مالچ از بعد بادی
 خصوصيات بر ليمرپثير أت ندارد.ثيری أتن منطقه جوندگا و حشراتو نحوه زندگي گياهان بومي  زنيغلظت مالچ بر جوانهداد که 

 نيز پاشيمالچ از بعد و قبل عرصه خاک روی بر سنگين فلزات و سمي عناصرشامل بررسي تغييرات ميزان  خاک شيميایي و فيزیکي

بر  .شد بررسي هکتار هر برای پليمر این از استفاده هزینه اقتصادی لحاظ ازباشد. مي این خصوصيات بر آن منفي ثيرأت عدمید ؤم
گذاری در راستای آن و سرمایه آن، اقتصادی بودن استفاده از (IRR) بازده داخلي ميزانو  مادهاین  (NVP) خالص فعلياساس ارزش 

محيطي و توانایي کاهش زیست مخرب  هایاثرعدم مشاهده با توجه به  است.پذیر توجيهعنوان مالچ، برداری از این پليمر بهبهره
 گردد.عنوان مالچ توصيه ميبه مالچ نفتي، استفاده از این پليمر بهو اقتصادی بودن نسبت  بادی فرسایش

 
 .محيطي زیست فناوری گردوغبار، بادی، فرسایش مالچ، پليمر، :کلیدی هایهواژ

 

 مقدمه

خشک و یکي از مهمترین فرایندهای طبيعي در مناطق 
 رخ شرایطي در فرایند این. است بادی فرسایش ،بياباني

 حاکميت دارای باد حساس، خاک وجود بر عالوه که دهدمي
هایي که در رابطه با پژوهش .باشد يتوجه قابل سرعت و

دهد که شدت فرسایش بادی در دنيا انجام شده، نشان مي
فرسایش بادی تابع دو دسته عوامل فرسایندگي و فرسایش

های فيزیکي، پذیری به ویژگيپذیری است. فرسایش
چنين شرایط سطحي آن مکانيکي و شيميایي خاک و هم

سرعت و به بيشتر که فرسایندگي در حالي شود،مربوط مي
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طورکلي، خطر (. بهRefahi, 1220) باد وابسته است شدت
فرسایش بادی در مناطقي شدیدتر است که خاک سست، 
خشک و برهنه بوده و بادهای با سرعت و تکرار زیاد وجود 

 باد سرعت ميتاه. (2012et aln Movaheda ,.) داشته باشد

 سوم توان از باد فرسایندگي قدرت و است آن فراواني از بيش

 منابع فراواني و باد دیناميک شرایطد. کنمي پيروی باد سرعت

 ماسهو  گردوغبارهای طوفان اصلي عوامل ،و گردوغبار ماسه

نيمه و خشک مناطق در باد فعاليت اینکه وجود اب .باشندمي
 قدمتي دارای زمين سطح رسایندهف عامل یک عنوانبه خشک

 ژئومورفولوژیکي مطالعات بيشتر در بنابراین است، طوالني

 عامل یک عنوانبه باد ،1940 دهه از قبل بادیفرسایش 

 بيشتر و هنبود توجه مورد چندان زمين سطح دهندهشکل تغيير

 دهه آن از اما ،شدمي مطالعه هوازدگي یندهایافربا  رابطه در

 و فرسایش در باد نقش با رابطه در زیادی عاتمطال بعد به

انجام و مورد توجه  آن کننده کنترل فاکتورهای همچنين
نتایج حاصل از مطالعات  .گرفت قرار مختلف علوم دانشمندان

 گل نمودارهایبا استفاده از  اردکان- یزد دشت حوزه در

متر بر  5 سرعت با غربيجنوب بادهای ، نشان داد کهماسه
 (. ,.Ekhtesasil 2005) دارند را حمل توان االترینب ثانيه

در تحقيقي مشابه توان حمل ماسه توسط باد در دو 
ای و منطقه کرمان و جاسک با دو روش سرعت لحظه

نما ماسهافزار گلهای سرعت فرایبرگر توسط نرمکالس
بررسي و مشخص گردید که این دو روش در منطقه جاسک 

کرمان مقادیر حمل شده توسط ولي در  ،تفاوتي نداشته
 باشدمراتب بيشتر از روش فرایبرگر ميای بهسرعت لحظه

(Ahmadi & Mesbahzadeh, 2011).  پهنه فعاليتبررسي
 یابيأمنش برای بياباني هایلس گيریشکل و ایماسه های

روش از با استفاده تانعربس شرق و فریقاآ در بادی رسوبات
 بيشتر أمنش که داد نشان شناسيکاني و سنجيسن های

 ثيرأت تحت ذرات و بوده ایماسه هایپهنه بادی رسوبات

 با گذشته هوایي و آب هایویژگي اثر در ماسه بادی فرسایش

,Kavulich & Meacail ) اندشده توليد قدرتمند بادهای

 آستانه سرعت بادی، یشفرسا کنترل هایپروژه در .(2008

 نشان مختلف منابع بررسي. است توجه درخور بسيار فرسایش

 ذرات حرکت آستانه سرعت در متعددی عوامل دهد،مي

 آن، مخصوص وزن ذرات، اندازه آن مهمترین که دارد دخالت

 Refahi, 2012;) است آن بين سيمان و ذرات شکل
2008 .,et alAzimzadeh, ). هاخاک یباد فرسایش کنترل 

 مانند مختلف دالیل به خشک،نيمه و خشک مناطق در ویژهبه

 کاهش هوا، آلودگي کاهش طبيعي، منابع تخریب از جلوگيری

 هایشبکه در آن از ناشي هایمزاحمت و معلق ذرات انتقال

 عمليات در آالت،ماشين و سيساتأت در زهکشي، و آبياری

 تنفسي و پوستي هایبيماری ایجاد و نقل و حمل در و اجرایي

، همچنين مطالعات نشان است گرفته قرار جدی توجه مورد
 هایماسه تثبيت منظوربه گياهي پوشش از استفادهکه  دهدمي

 ایجاد ثانویه مشکالت تواندمي مختلف، مزایای با وجود روان

 از خاک شدن بياباني از جلوگيری برای به همين دليل .نماید

. تاس پاشيمالچ آنها از یکي که شودمي استفاده هاروش انواع
شوند. در ها به دو دسته نفتي و غيرنفتي تقسيم ميمالچ
 فرسایش کنترل در نفتي هایمالچ از استفادههای گذشته، سال

تي مشکال دليل به ولي ،بوده توجه مورد خاک تثبيت و بادی
خاک و  یافزایش دماخاک،  درمانند افزایش فلزات سنگين 

ليل ضریب جذب د به شدهپاشي آن منطقه مالچطبع به
لوده آبه خاک و منابع زیرزميني آب و  نفوذ ،حرارت باال

 های تنفسي گياهان منطقهروزنهکردن آنها و مسدود کردن 
که طوریبه .(et al Jafari., 2017)شود کمتر استفاده مي

Farahpoor  در بررسي خود نشان ، (2005)و همکاران
های مرسوم دیگر در های نفتي در مقابل روشچمالکه دادند 
سال رد داری بوده است.درصد دارای اثر معني 5و  1سطح 

جایگزین نمودن  منظوربه پليمری مواد از استفاده ،اخير های
 از. است گرفته قرار جدی توجه موردمالچ نفتي  جایآنها به

 وان به استفاده آسان و کمتمي پليمرها بارز هایویژگي
 عدم ایجاد معضالت مالچ نفتي اشاره نمود. پليمرها و خطرتر

درشت هایخاکدانه و شده یکدیگر بهریز  ذرات اتصال باعث
 پایداری افزایش باعث واقع در که نمایندمي ایجاد تری

 حالبااین. ندشوميدر مقابل فرسایندگي باد  هاخاکدانه

 برابر در خاک کننده تثبيت عنوانبه پليمری ماده یک انتخاب

 این در مهمي مسائل و نبوده ایساده امر آبي یا بادی فرسایش
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 .(Rabiee, 2011) گيرد قرار بررسي و توجه مورد باید مورد
پليمر بر فرسایش  هایاثرهای متنوعي بر روی پژوهش

آميد بر کاهش کریلپليمر اثير أت در تحقيقي، .انجام شده است
مشخص گردید بررسي و  خاکیری ذنفوذپرواناب و افزایش 

داری مقدار رواناب را طور معنيآميد بهپليمر اکریل که
 دهدنفوذپذیری را نيز افزایش مي ميزانکاهش و 

(Tamsavas & Kara, 2011 .)استفاده در مطالعه دیگری با 

پخش نمودن  هک مشخص گردید نيز آميدآکریلپلي پليمر از
 فرسایش برابر ردرا خاک  مقاومت سطح خاک، بر پليمراین 

بر  گرم 4 مقدار رابطه این در و دهدمي افزایش خاک بادی
 مترمربع بر گرم 2مقدار  از مؤثرتر شده، اضافه پليمر مترمربع

طي بررسي بر روی  .(et al He,. 2008) است نموده عمل
افزایش  یبرا مر طبيعيپليو  يمصنوع یمرهاياستفاده از پل

 یکاربردها و ساخت و ساز ،یدر کشاورز خاک ثبات
 آميدکه استفاده از کوپليمر اکریل مشخص شد ،ينظام

(PAM)  در کاهش فرسایش و همچنين کاهش مؤثری نقش
در  .داردهای نظامي بالگردوغبار در هنگام فرود چرخ

 یميکروفيبرها، آن ریپذبیتخر ستیز نیگزیجاصورتي که 
 hydrolyzed-acid) با اسيد هيدروليز شده یسلولز

cellulose microfibrils ) با در غلظت مشابهPAM  در
کمتری بر فرسایش و رسوب تأثير ي شگاهیآزما هایجویچه
استفاده از مالچ در مطالعه دیگری  .(Orts ,2007) داشت

مورد بررسي قرارگرفت. نتایج آن  پذیرتجزیهپالستيکي 
با وجود مزایای متعدد، حذف و دفع مالچ پليه نشان داد ک

اتيلن معمولي یک محدودیت عمده زراعي، اقتصادی و 
استفاده از مالچ پالستيکي قابل تجزیه  زیست محيطي است.

 شد، اماتصویب  ميالدی 1980 تا 1970 هایسال در طول
پذیر از های پالستيکي تخریبآنها بسيار گران بودند. فيلم

اکسيدکربن، آب و ميکروبي در خاک به دی طریق فعاليت
مبتني  ،های پليمریمخلوطاین شوند. مواد طبيعي تبدیل مي

توانند هنگام قرار گرفتن در ميکه بر نشاسته یا کوپليمرها 
های فعال زیستي مانند خاک و کمپوست معرض محيط
 دست آمده از نفتهپذیر ببا مواد تجزیهولي  ،تخریب شوند

عنوان فيلم مالچ بهبوده و پذیر ليمرهای تخریبپکه مشابه 

 زیرا پایه اصلي ق دارد.رف ،شد ئهاراتر دوام با کشاورزی
پس از تخریب ممکن است ه شده به آن پليمر و مواد افزود

محصوالت  توليدشده و  استفادهتوسط گياه و جانوران 
محدود کند. دانش بيشتری در مورد تأثير مالچ را ارگانيک 

توده ریزگردها، زیست کنترل، تپذیر بر رشد محصوالتجزیه
 Kasirajan) تالزم اس ميزان توليدخاک، باروری خاک و 

& Ngouajio, 2012). سنجي ، امکاني دیگردر تحقيق
سازی بيولوژیکي با استفاده از باکتریاستفاده از روش به

های های روان در محوطهتثبيت ماسه برایز ساهای کلسيت
و  هنگامشناسي در تاریخي و همچنين حفاظت بقایای باستان

بعد از کاوش مورد مطالعه قرار گرفتـه اسـت. نتایج نشـان 
داد دوغـاب بيولـوژیکي مورد استفاده قادر به تحکيم ماسه 

تثبيت ماسه با مواد دوغاب است و  cm50 بادی تا عمق
وجب شده تا نفوذ سـنبه در هـر دو حالت بسيار زیستي م

et al Baghbanan,.  کاهش یافته و حتي به صفر برسد

تأثير اختالط نوعي پليمر آبدوست با خاک در  .((2016
 کشت گياه مرتعي پانيکوم و اثر آن بر آبشویي کود نيتروژن

تنها در تأمين پليمر نه کاربردکه نتایج نشان داد  .شدبررسي 
بلکه با تأثير بر تقویت خاک و  ،خاک مؤثر است رطوبت

که  های فقير بيابانيویژه در خاککاهش آبشویي نيتروژن به
از بابت هر دو عامل رشد یعني آب و نيتروژن در محدودیت 

 باشدميهای معمول زراعي هستند، مؤثر باالتری از خاک
(Banedj Schafie, 2015.) 

 شيميایي فيزیکي، خصوصيات بررسي تحقيق این از هدف

 نظورمبه  سازه پليمر ایمن شرکت پليمری مالچ اقتصادی و

 فرسایش و روان هایماسه تثبيت برایآن استفاده از امکان 

 .باشدمي بادی
 

 هاروش و مواد

 و ميداني بخش دو به کار مراحل تحقيق این در

 :گردید تقسيم آزمایشگاهي
قه جرقویه منط در شده پاشيمالچ عرصه :ميداني بخش

که یکي از  قرار داردسفلي بخشي از تاالب گاوخوني 
های بحران فرسایش بادی در منطقه سگزی، رودشت کانون
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 در بخش مرکزی ایران و جرقویه سفلي در استان اصفهان
درجه و  52 است. این منطقه در محدوده شده تشخيص داده

 درجه 32 طول شرقي ودقيقه  43درجه و  52 تادقيقه  11
شمالي در  عرضدقيقه  27درجه  32 تا دقيقه 9و 

از شمال قه منطاین  شرقي شهرستان اصفهان قرار دارد.جنوب
رود، از جنوب به جاده به اراضي کشاورزی حاشيه زاینده

آباد جرقویه آباد جرقویه، از غرب به جاده آسفالته نيکنيک
ب ای مشرف به تاالهای ماسهـ اژیه و از شرق به حد تپه

 تاالبشيه حابياباني  بخشي از محدودهگاوخوني محدود و 

 شده باعث منطقه بودن مسطح .شودمحدود ميگاوخوني 
تپه .دنشو مشاهده آن در و توپوگرافي زیادی شيب طبقات

 هایشکل دارای گاوخوني تاالب حاشيه درای ماسه های

 آمده، وجودهب هاطوفان و بادها ثيرأت تحت که است مختلفي

تپه نامتقارن، بارخان متقارن، بارخان فرم شامل هاشکل این
. باشندمي شکل عصایي هایفرم و طولي و عرضي های

 است شده داده نشان 1 شکل در مطالعه مورد عرصه از نمایي

(2010 aboohi,S). 

 

 
 طرح اجرای از قبل تحقیق عرصه از نمایی -1 شکل

 

 متوسط و مترميلي 106 منطقه ساليانه بارش متوسط
 ميانگين .است گرادسانتي درجه 2/15 ساليانه دمای
 ميانگين. است مترميلي 5/2201 منطقه در ساليانه تبخير

 آماری دوره یک طي در بادها شدیدترین ماهانه سرعت
 در ثانيه بر متر 7/11 از ( 83 - 59) ساله 24

 نوسان در ماهفروردین در ثانيه بر متر 19 تا شهریورماه
از غرب به شرق  غالب در این منطقه جهت باد .تاس

 اقليم دومارتن، اقليمي بندیطبقه اساس بر باشد.مي
 سرد خشک آمبرژه، بندیتقسيم طبق و خشک منطقه
 فرایند شدت و گستردگي لحاظ به سگزی دشت .است

 محسوب اصفهان استان بحراني مناطق از یکي زایيبيابان
 .(,saboohi 2010) شودمي

 صات مالچمشخ
شده توسط  توليدپليمر  مورد استفاده در این تحقيق، مالچ

از طریق پليمریزاسيون باشد که مي آسياشرکت ایمن
است. ه شدامولسيوني مونومرهای وینيليک و اکریليک تهيه 

و  PHدر این واکنش مواد پایدار کننده، آغازگر، تنظيم کننده 
یل به پليمرهایي البته مونومرها طي انجام زمان واکنش تبد

-مولکولي ميیا  های قابل تنظيم از لحاظ وزنيبا زنجيره

صورت امولسيوني از ذرات بسيار همحصول نهایي ب شوند.
باشد که همگي در توده یا مي (در حد زیر یک ميکرون) ریز

مواد  پایه اصلي رزین که همان آب است، شناور هستند.
مشابه موادی است که  کار رفته در توليد این محصولهاوليه ب

 با  ذکرشدهروند. محصول کار ميهدر صنایع لوازم آرایشي ب
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گردد و قبل از تني توليد مي 10غلظت باال در راکتور 
مصرف تا غلظت مطلوب و مورد نياز برای پاشش رقيق

توانایي ایجاد  ،توليدی پس از پاشش پليمر .دشوميسازی 
 داردخاک  سطحي با الیهرا یک شبکه حجمي یا سه بعدی 

استفاده آغازگر  گردد.سطح خاک مي بيت الیهثتکه موجب 
های محلول در از خانواده فروسولفات توليد فرایندشده در 
برد واکنش توانایي ایجاد رادیکال و پيش باشد کهآب مي

. مونومرها ازجمله استرهای اکریليک و داردرا پليمریزاسيون 
نهایي کوپليمری با واحدهای محصول  باشند.ونيل استرها مي

پذیری مناسب وینيليک بوده که با انعطاف -تکراری اکریليک
تواند چسبندگي مورد نياز برای چسباندن ذرات خاک و مي

مين أتمقاومت در مقابل فشار ضربه را تا حدود زیادی 
 نماید.

ای سه تپه ماسه ،عرصه در نظر گرفته شده برای تحقيق
در های برداشت فرسایش بادی وناست که در یکي از کان

 قرار دارد. دشت سگزی 
 

 روش تحقیق
صورت های کامال تصادفي و بهدر قالب بلوک تحقيقاین 

تيمار این طرح شامل . تکرار اجرا شد 3اسپليت پالت در 
 4باشد که در مي مترمربعهر مقدار پليمر پخش شده در 

 1ل= سطح او .اجرا شد پليمرسطح  3سطح، شامل شاهد و 
کيلوگرم  3/1سطح دوم= ، در مترمربع کيلوگرم پليمر

در  کيلوگرم پليمر 6/1= مسطح سو، در مترمربعپليمر
 است. مترمربع

ای مورد های ماسهپس از تعيين تپه بخش ميداني: -1
 قسمتي، ابتدا بر روی یال پشت به باد هر تپه منطقهدر  نظر
سه  به متقسدر هر بعد  متر انتخاب و 20× 18ابعاد به 

 5×5 کرتبه سه  ر قطعهی و همتر 15× 5به ابعاد  قطعه
و توصيه . با توجه به تجربه مربعي تقسيم گردیدمتر

 3 به 1نسبت  پليمر در آب باي از امولسيون توليدکننده، ابتدا
برای بررسي اثر  و تهيهقسمت آب(  2)یک قسمت پليمر و 

، 80ی داراآن بر کاهش فرسایش، حجمي از امولسيون که 
های روان برای تثبيت ماسهبود، کيلوگرم پليمر  120و  100

 دستگاه توسط تصادفيطور ، بهمترمربعي 25 هایکرت در

شد. مقادیر امولسيون  دهپاشيپشت تراکتوری  سمپاش
ليتر در هر  240 و 200 ،160برابر با ترتيب بهاستفاده شده 

 .(2)شکل  بود يمترمربع 25کرت 
 

 
 ای در منطقه های انتخاب شده بر روی تپه ماسهکرتشماتیک عیت موق -2شکل 

 

مالچ زمان ازپایش  سال 2 طيبخش آزمایشگاهی:  -2
 روشه ب شيميایي و فيزیکي هایآزمایش ،پاشي

مدلينگ های همچنين آزمایش و آزمایشگاهي هایداستاندار

توسط  باراني فرسایش هایآزمایش و حمل قابل باد تونلبا 
تحقيقات کشاورزی و  آموزش و یشگاه مدلينگ مرکزآزما

 .شد انجام منابع طبيعي اصفهان
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 نفوذپذیری، گيریاندازه شامل :فیزیکی هایآزمایش -2-1

 مقاومت فشاریو  رطوبت درصد پذیری،تراکم بندی، دانه

 تونل دستگاه توسط بادی فرسایش آستانهسرعت . انجام شد

 و منطقه شني هایتپه روی بر پاشيمالچ از بعد و قبل باد
 .شد گيریاندازه آزمایشگاه در همچنين

تغييرات  گيریاندازه شامل :شیمیایی هایآزمایش -2-2
 سرب، کادميوم، شامل سنگين فلزات و سمي عناصرميزان 

هدایت و pH خاک، منگنز و کبالت کرم، جيوه، نيکل،
 و محلول سدیم کلسيم، کربنات اشباع، عصاره در الکتریکي

انجام ي پاشمالچ از بعد و قبل عرصه خاک روی بر آلي کربن
و با توجه به اینکه باد بر روی الیه سطحي خاک  شد

متری از سطح سانتي 3ها از عمق است، نمونهثيرگذار أت
 .ندخاک برداشت شد

 بر پليمر اثر شامل: محیطی زیست هایآزمایش -2-3

 بذر با صحرایي و ایگلخانه کشت صورت به بذر و گياه رشد
  .شد بررسي منطقه در موجود گياهي هایگونه

، ابتدا منظوربدینزنی: تعیین درصد جوانه -2-3-1
آنگاه تهيه گردید.  ي غالب منطقهگياههای گونه رهایبذ

زني استاندارد آزمون جوانه، از زنيدرصد جوانه برای تعيين
 دیشپتریابتدا تعدادی آزمایش این انجام برای استفاده شد. 

ساعت در دمای  48مدت ه در آون ب مترسانتي 9 قطربه 
عدد بذر از هر  100 بعد و گراد استریلدرجه سانتي 120
که حاوی یک عدد  هادیشپتریاز  یکهر داخل  گونه،

رار قرار داده شد. کت 3کاغذ صافي واتمن شماره یک بود در 
ه مقطر به هر ظرف افزوده و بليتر آبميلي 19سپس 

به مدت گراد سانتيدرجه  22دمای  درمنتقل و  کوباتورنا
صد عدد از هر  ،به دنبال این کار .داری شدندیک هفته نگه

بذر انتخاب و در محيط گلخانه و صد عدد از هر گونه نيز 
  در عرصه کاشته شد.

ه از این داستفا اقتصادی هایاثر مطالعات اقتصادی: -2-4
 NPV اقتصادی بازده محاسبه املش پليمر به جای مالچ نفتي

(net present value)، و حمل نگهداری، ،مينأت هایهزینه 
 IRR آن از حاصل منافع بعد و محاسبه طرح در پليمر کاربرد

(internal rate of return )حفظ رواناب، نفوذ افزایش در 

 ناشي تهایخسار کاهش و علوفه ميزان افزایش خاک، منابع

 مرسوم هایشيوه از منظوربدین .شد بهمحاس ریزگردها از

 .شد استفاده ميداني و اسنادی از اعم اطالعات آوریجمع
 بازده هایشاخص ،اکسل افزارنرم از استفاده با سپس

 تعيين که در ادامه آورده شده است، پليمر کاربرد اقتصادی

 .گردید
به  :پروژه (NPV)ارزش خالص فعلی محاسبه  -2-4-1

دست آمده ناشي از تنزیل جداگانه خالص معنای ارزش به
درآمد برای هر سال، در تمام طول عمر پروژه با نرخ ثابت و 

باشد. این تفاوت از زماني که از پيش تعيين شده تنزیل مي
شود. خالص ارزش اجرای پروژه باید شروع شود تنزیل مي

 .حال پروژه از رابطه زیر قابل محاسبه است
 

 

نشان دهنده  TCشان دهنده درآمد، ن TRدر این فرمول 
نشان دهنده سال  jعمر پروژه و  nنرخ تنزیل،  iهزینه، 

  (.2011Juhász ,.پروژه است )عمر
های بلندمدت در نرخ تنزیل باید با نرخ واقعي بهره وام

اما به دليل اینکه بازار سرمایه ، بازار سرمایه برابر باشد
توان نرخ ل را مينرخ تنزی ،کشور وجود ندارد متشکلي در

های بهره رایج در بازار غير رسمي یا نرخ بهره بانک
های بلندمدت برابر دانست. اگر محدودیت خصوصي در وام

های مستقل که ارزش بودجه وجود نداشته باشد تمام پروژه
 ،خالص فعلي آنها بزرگتر یا مساوی صفر باشد قابل قبولند

يشتر یا مساوی ها بیعني سودمندی حاصل از این پروژه
باشد. در صورتي گذاری ميحداقل نرخ بازده جذاب سرمایه

که خالص ارزش فعلي مثبت باشد قابليت سوددهي سرمایه
گذاری در این پروژه بيشتر از نرخ تنزیل خواهد بود. اگر 

NPV  برابر صفر باشد یعني قابليت سوددهي برابر نرخ تنزیل
ت سوددهي کمتر از منفي باشد یعني قابلي NPVاست و اگر 

ها و نزخ تنزیل است. در این روش زمان انجام هزینه
دریافت درآمدها )زمان نقدینگي( در ارزیابي پروژه مورد 

 گيرد.استفاده قرار مي
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که  این شاخص (:IRR) نرخ بازده داخلیمحاسبه  -2-4-2
، دشوميیاد از آن تحت عنوان کارآیي نهایي سرمایه نيز 

ازاء آن، خالص ارزش حال تنزیلي که به عبارت است از نرخ
طرح برابر با صفر خواهد بود. بنابراین نرخ بازده داخلي 

IRR کنند که ارزش حال خالص یک را نرخي تعریف مي
کند. این ریزی برابر صفر ميجریان نقدینگي را در افق برنامه

مقدار معموالً با نرخ تنزیل مقایسه شده و در صورتي که 
گذاری موجه، درغيراینمساوی آن باشد سرمایهبزرگتر یا 

 باشد.صورت ناموجه مي
 بر پليمر اثر تعيين برای: تعیین مقاومت فشاری -2-5

 (penetrometer) سنجسختي دستگاه از، خاک سختي

های مقاومت فشاری پس از خشک گيریاندازه د.ش استفاده
 شدن عرصه انجام شد.

 

 نتایج
ای های ماسهروی تپهبر  سرعت آستانه فرسایش بادی

 5گيری شد، برابر با منطقه که با استفاده از تونل باد اندازه
پاشي با پليمر مورد پس از مالچ متر بر ثانيه تعيين گردید.

 پاشيمالچ هایتکر ی هر یک از رو بر دستگاه ،آزمایش

ت سرع افزایش باگردید. طي بررسي انجام شده،  مستقر شده
)حداکثر توان ایجاد سرعت باد  ثانيه بر متر 11 از بيش تا باد

 حرکت از ميئعال گونههيچ نيز توسط تونل باد مورد استفاده(

. در واقع نشد مشاهده شده پاشيچمال الیهماسه در  ذرات
پاشي به بيش از سرعت آستانه فرسایش بادی بعد از مالچ

يجه توان نتمي روازاین متر بر ثانيه افزایش یافته است. 11
تا توان کنترل فرسایش بادی گرفت که این مالچ پليمری 

 مطالعات از حاصل نتایج .داردمتر بر ثانيه را  11سرعت 

بادی  یشفرسا آستانه سرعتکه مدلينگ تونل باد نشان داد 
، تحقيق عرصه در است. ثانيه بر متر 56/4 پاشيقبل از مالچ

 و قبل یاماسه هایتپه روی بربادی  فرسایش آستانه سرعت
 دستگاهترتيب که ابتدا . بدینگردید تعيين اشيپمالچ از بعد

 و انجام برداریداده و مستقر هاماسه روی برتونل باد 

متر بر  5/3 سرعت تا باد سرعت افزایش با گردید مشاهده
 روند این ادامه با و نموده حرکت نمکي هایپوسته ابتداثانيه 

 طورهب شن و ماسه ریز ذرات ثانيه بر متر 5 حدود سرعت در

 فرسایش آستانه سرعت روازایند، درآمدن حرکت به واضح

 مقدار با که شد تعيين مقدار این برابر تحقيق عرصه در

 نو علت ای دارد مطابقت مدلينگ آزمایشگاهدر  شده محاسبه
ها در اثر خورده شدن نمونهتواند ناشي از دستاختالف مي

تکرار این بررسي در البته  .شدابانتقال به آزمایشگاه 
 نتایجای مشابه به همراه داشت. آزمایشگاه مدلينگ نيز نتيجه

پاشي شده نشان داد که های سختي عرصه مالچگيریاندازه
های در کرت 5فشاری از صفر در کرت شاهد تا  مقاومت

تواند تابع عوامل پاشي شده نوسان داشت. این امر ميمالچ
زمان خشک شدن، مقدار و یا غلظت  مختلفي مانند مدت

 بر پليمر ريثأتبرای نشان دادن  مالچ استفاده شده باشد.

 در بررسي و بادی هایماسه بندیانه، دخاک بافت تغييرات
 است.شدهه ئارا 1جدول 

 

 دارای پلیمر ماسهعرصه و  ماسهآنالیز اولیه بافت  -1 جدول

مشخصات 

 نمونه

 درصد وزني

 (mm2)الک

 يدرصد وزن

 (mm1)الک

درصد وزني 

 (mm5/0)الک

 درصد وزني

 (mm25/0)الک

 درصد وزني

 (mm125/0)الک

 درصد وزني

 (mm075/0)الک

 درصد وزني

 (<mm075/0)الک

 ماسه

 عرصه
02/0 2/0 6/0 9/59 6/37 3/1 5/0 

 ماسه

دارای 

 پليمر

06/0 3/3 3/4 7/50 3/40 2/1 50/1 
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هر دو نمونه بيشترین درصد وزني  باال مطابق با جدول
 درصد وزن نمونه 7/97ميليمتر بوده و  25/0در اندازه 

 متر مشاهده شد.ميلي 125/0و  25/0عرصه در اندازه  ماسه
 1/91دارای پليمر نيز در حدود  ماسههمچنين در نمونه 
، ولي اندها در همين اندازه قرار گرفتهدرصد وزن نمونه

پاشي مالچ ماسهدر تر نيز های بزرگتوزیع ذرات در اندازه
است. این موضوع  طور قابل توجهي افزایش یافتهشده به

مشخص کننده این است که پليمر مورد استفاده سبب افزایش 
 .استشده ماسهبندی ذرات اندازه دانه

 Zygophyllumبذر گونه  2مطابق با جدول 

eichwaldi  برخوردار بوده و  قوه ناميهاز باالترین درصد
باالترین  Cymbopogon olivieriبذر گونه پس از آن 

های دیگر به خود را در ميان گونه قوه ناميهدرصد 
 اختصاص داده است.

 
 گراددرجه سانتی 25درجه حرارت  در قوه نامیهبررسی  -2 جدول

 زني درصد جوانه نام گونه

Calligonum comosum 0 

Cymbopogon olivieri 60 

Cyperus conglomerates 0 

Salsola tomentosa 0 

Stipa barbata 50 

Stipagrostis plumose 40 

Stipagrostis pennata 50 

Stipagrostis karelinii 0 

Zygophyllum eichwaldi 72 

 

ها و در مطالعات آزمایشگاهي پس از کشت سيني
های بر روی سينيتعيين شده، های پاشش پليمر با غلظت

جوانه زده در طي دوره زماني  بذرهایکشت شده، تعداد 
شده است. مطابق ه ئارا 3مناسب بررسي که نتایج در جدول 

در مالچ  Zygophyllum eichwaldiبا این جدول گونه 
کيلوگرم پليمر بيشترین تعداد بذر جوانه زده را  100 حاوی
 داشت.
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 (2kg/m) های مختلف پلیمرتعداد بذر جوانه زده در غلظت -3 جدول

 جوانه زده تعداد بذر امولسيون پليمر غلظت گونهنوع 

Zygophyllum eichwaldi 

80 10 

100 12 

120 1 

Calligonum comosum 

80 2 

100 2 

120 1 

Stipagrostis plumosa 

80 0 

100 2 

120 0 

Stipa barbata 

80 2 

100 0 

120 0 

 

 شده است.ه ئارازني گياهان در جدول زیر لچ بر جوانهغلظت ماثير أتبررسي آماری نتایج حاصل از 
 

 تغییر غلظت مالچ بر رویش گیاهآنالیز واریانس  -4جدول 

 ميانگين مربعات درجه آزادی منبع تغييرات

 79/59** 3 تکرار

 ns54/0 3 غلظت

 42/283** 3 گياه

 ns82/2 9 گياه×غلظت

 

با مشخص است غلظت مالچ  4جدول  درگونه که همان
 درصد 5و  1در هر دو سطح  2R=71/0ضریب همبستگي 

در صورتي که مقایسه  باشد.دار نميبر رویش گياه معني

دهد ( نشان مي3 )شکل های مختلفميانگين سبزشدگي گونه
بيشترین ميزان رویش را در  eichwaldi Zygophyllum  که

 پاشي شده دارد.های مالچعرصه
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 مقایسه میانگین سبزشدگی -3شکل 

 
 دارای پلیمر ماسهخالص و  ماسهآنالیز  هایآزمایشنتایج  -5جدول 

 هدایت الکتریکي مشخصات نمونه
(3EC×10) 

گل  اسيدیته

 اشباع

کربن درصد 

 آلي

مواد خنثي درصد 

 شونده

 شن

 )درصد(

 سيلت

 )درصد(

 رس

 )درصد(

 0 0 100 57 03/0 9/7 26/6 عرصه ماسه
 0 0 100 5/57 36/0 8/7 28/3 دارای پليمر اسهم

 

 پاشيمالچ از بعد و قبل خاک شيميایي خصوصيات نتایج

  .است شده داده نشان 5 دولج در
دارای پليمر  ماسهدهد نشان مي 5 همانطور که جدول

 3 در الیهعرصه از هدایت الکتریکي کمتری  ماسهنسبت به 
 ماسههمچنين  ،هبرخوردار بودسطحي خاک ری تمسانتي

 دهد.آغشته به پليمر درصد کربن آلي باالتری را نشان مي

سنگين  فلزاتهمانطور که ذکر گردید برای بررسي ميزان 
مقداری از آن را به دو  ،شدهاستفاده موجود در پليمر 

برای تجزیه شيميایي و صورت خشک و مرطوب 
 شد ارسالبه آزمایشگاه گيری مقدار این عناصر اندازه

 .(6)جدول 

 

 و متوسط غلظت مجاز در خاک (ppm) ایمن آسیا مقادیر فلزهای سنگین در نمونه پلیمر -6جدول 

 Pb Cd Zn Ni Cr Co Mn نمونه

 102/0 ناچيز 254/0 101/0 181/0 038/0 ناچيز ppmدر حالت خشک  پليمر

 ppm  02/0 0 49/0 0 0 0 0پليمر در حالت مرطوب 

 10 06/0 50 40 100 8 10 (mg/kgک )متوسط غلظت مجاز در خا

 

تمامي عناصر  شده است،ه ئارا 6جدول در همانطور که 
)توليدی  استفاده شده در این تحقيق سنگين موجود در پليمر

در حالت خشک و مرطوب کمتر از  شرکت ایمن آسيا(

مقادیر  باشد.مي متوسط غلظت مجاز این عناصر در خاک
ين در خاک توسط ليندسي متوسط غلظت مجاز فلزات سنگ

هدایت  .است (1992Lindsay ,.است ) شدهه ئارابررسي و 
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 پاشيبعد از مالچپليمر الیه سخت شده توسط الکتریکي 
 نمونهدر مقدار آن زیمنس بر متر و دسي 28/3برابر با 

دسي 26/6پاشي قبل از مالچبرداشت شده از عرصه  (ماسه)
پاشي توجه به شرایط مالچ گيری شد. بااندازهزیمنس بر متر 

کاهش مقدار و خصوصيات شيميایي پليمر استفاده شده، 
آبشویي پاشي شده تنها به دليل الیه مالچهدایت الکتریکي 

که  دارداز این  حکایتدست آمده بهنتایج  است.شدهانجام 

در خاک فلزات سنگين پليمر مذکور سبب افزایش غلظت 
نحوه بر اجمالي  مطالعه .بر خاک ندارد يینشده و اثر سو

پاشي مالچهای قسمتدر زنده موجودات زندگي و فعاليت 
فعاليت محسوسي بر ثير أتپاشي که مالچدهد نشان مي ،شده

و و حضور النه حشرات نداشته موجودات در این مناطق 
 (. 4 ست )شکلاین مدعادر این مناطق شاهدی بر جوندگان 

 

 
 پاشیمالچسال از اجرای  2مانی گیاهان پس از مدت زنده و زندهاثر فعالیت موجودات  -4شکل 

 

 مالچ کاربرد اقتصادی هایهجنب، بهتر درک منظورهب
 کاربردگرفت.  قرار مقایسهمورد  نفتي مالچ کاربردبا  یپليمر
 از انواع مالچ یکبه هر  مربوط هایهزینهخالصه  و يیاجرا

 هنگام در یپليمرمالچ  .است شده منعکس 7ل جدودر 

 در نفتي مالچ که حالي در ،ندارد کردن گرم به ینياز استفاده

)از  گيرد قرار استفاده مورد گرم صورت به باید شرایطي هر
 درباید  آن حرارت درجه و (پاشيمالچبارگيری تا زمان 

 مالچ مصرف دليلاین  به، باشد گرادسانتي درجه 60 حدود

به  مربوط هایهزینه ،نقل و حمل عالوه بر مشکالت  نفتي
 و انتقال برای نفتي مالچ دردهد. مي افزایش این بخش را 

 برای و بوده شعله با مخصوص تانکرهای نيازمند پاشش

 نياز بولدزر و اسکي دستگاهپاشي به عرصه و مالچ انتقال

 نيز عرصه روی بر نفتي مالچ پاشيدن دستگاه و است

ي گرم علت به همچنينشود. این کار ساخته مي مخصوص
های و آسيب سوختگي ،سوزیآتش احتمال هنگام پاشش

 انتقالد دارد. در صورتي که وجوشدید پوستي و تنفسي 

 با و داشتهن پيشرفته هایدستگاه به نياز منطقه به پليمر

 سطح بر را پليمر توانمي معمولي لوله و تانکر یک از استفاده

 خطرات یپليمرالچ م از استفاده بنابراینيد. پاش نظر مورد

 در پليمر پاشش و حمل سهولت و داشته دنبال به کمتری

 .باشدمي ترو کم هزینه ترساده بسيار نفتي مالچ با مقایسه
پاشي که بيشترین هزینه مالچهای در این پروژه هزینه

مدت در یک مقطع کوتاهدهد اجرا را به خود اختصاص مي
سال  5/2عمر مفيد پروژه شود و با توجه به اینکه انجام مي

است، درآمدهای حاصل از پروژه که در واقع کاهش 
 باشدهای ماسه و ریزگردها ميناشي از طوفان تهایخسار

سال ایجاد  5/2طي در سال(  ميليارد ریال 4153حداقل )
بنابراین ارزش فعلي درآمد پروژه در هر هکتار با  .شودمي

 4/113ت حدود در این مد ،درصد 20( NPV) نرخ تنزیل
 4/25طور متوسط ميليون ریال و ارزش خالص آن به
و با توجه به اینکه  ميليون ریال خواهد بود. بر این اساس

ارزش فعلي درآمد پروژه به مراتب بيشتر از ارزش خالص 
نشان  ارزش خالص پروژه مثبت بوده و این امر آن است،

 هایردهنده اقتصادی بودن انجام پروژه حتي بر اساس اث
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. (Zistban Institute, 2003) باشدگذاری آن ميقابل ارزش
با توجه به ميزان هزینه و درآمد هر هکتار از انجام این 

( آن IRRعمليات در طول عمر مفيد آن، نرخ بازده داخلي )
باشد که این درصد مي 5/32 تا حد اکثر 5/25حداقل 

های های خصوصي در واممقادیر بيش از نرخ بهره بانک
گذاری در این طرح سرمایه روازاین ،باشدمدت ميميان

 اقتصادی است.

 

 (1392های سال )بر اساس قیمت هکتار هر در جایگزین پلیمر و نفتی مالچ کاربرد هایهزینه مقایسه -7ل جدو

 محصول
مالچ مورد نياز 

 کتارتن در ه

گرم قيمت هر کيلو

 )ریال(

مواد در مين أتهزینه 

 هکتار )ریال(

کارگر  هزینه اجرا، حمل و نقل،

 و ادوات )ریال(

 جمع کل

 )ریال(

 b 10 12،818 128،180،000 110،500،000 238،680،000و  aمالچ نفتي -1

 98،439،000 26،439،000 72،000،000 36،000 2 جایگزین  cپليمر -2

 -140241000 -84061000 -56180000 23،182 -8 1از  2اختالف

 1392، سازه مريپل منیشرکت ا c و 1392 رانیا یبورس کاال و 1391اهواز،  يعياره کل منابع طباد bو  aمنبع: 

 

 بحث
روان در  یهاضرورت بررسي مشکالت مهار ماسه

برنامه یزیرهیمنجر به پا افته،یتوسعه یکشورها از یبسيار
احياء دوباره پوشش گياهي،  یخاص برا صورت به يیها

تثبيت  یشني شده است. برا یهاهتثبيت تپ و حفاظت خاک
)استفاده از مالچ يیمختلف شيميا یهاروش روان، یهاماسه

گوناگون و غيره(،  يیمواد شيميا ها،سوپرجاذب ها،ها، روغن
)استفاده از بادشکن در مقابل حرکت باد( و  مکانيکي

جنگل ایکاشت گياهان سازگار و  از )استفاده کيیبيولوژ
-هاست که روشسال(. Abtahi, 2019) ( وجود دارديیزا

حرکت و جلوگيری از های متفاوت و مختلفي برای کنترل 
های بياباني مورد شن و ماسه در عرصهریزگردها، ذرات 

ها روشاین تمام از هدف  است.گرفتهاستفاده و آزمون قرار 
برطرف نمودن معضل اصلي مناطق بياباني یعني جلوگيری از 

ستفاده از کاه گل گرفته تا مواد نفتي باشد. اگسترش آن مي
های گذشته(، هر یک ترین مواد در سال)یکي از پراستفاده

 هایاثرباشد و دارای معایب و محاسن خاص خود مي
د. در چند سال ندهمتفاوتي بر عرصه مورد استفاده نشان مي

که کمترین اثر  ها و موادیدستيابي به روشاخير با هدف 

ذاشته و در عين حال قابليت حفظ و سوء را بر محيط گ
ها را نيز داشته باشد، استفاده از ترکيبات ماسهکنترل حرکت 

شيميایي و پليمرهایي مانند ترکيب کربنات کلسيم و منيزیم یا 
هيدروپليمرهایي که از ترکيب مواد محلول با الياف کاغذ 

است. در این  شدهشود، رایج حاصل از بازیافت حاصل مي
ز نوعي پليمر که از پليمریزاسيون امولسيوني تحقيق ني

عنوان مالچ رهای وینيليک و اکریليک تهيه شده بهممونو
استفاده گردیده و معایب و محاسن آن در عرصه و 

است. آنچه مسلم است تمام موادی ه شدآزمایشگاه بررسي 
عنوان که دارای چسبندگي مناسب باشند قابليت استفاده به

را در محيط به همراه دارند  هایياثرا چه ام دارندمالچ را 
نياز به بررسي و دقت دارد که در این قسمت به بحث در 

در آغاز مراحل کار  .ه استپرداخته شد هااثرمورد این 
سرعت آستانه فرسایش در مطابق با همه کارهای مشابه 

بدست  m/s 5 که مقدار آن عرصه مورد آزمایش قرار گرفت
ای توان قابل مالحظه موردمورد آزمایش در این  يمرپل آمد.

 m/s 11که با افزایش سرعت تا طوریهب ،از خود نشان داده
هيچگونه تأثيری در مقاومت مالچ در مقابل باد نداشته و 

 .طور کامل جلوگيری نمایدها بهماسهمالچ توانسته از حرکت 
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نشان  (،2012) و همکاران Movahedanدر این راستا، 
، فرسایش در تونل باد هایآزمایشدادند که نتایج حاصل از 

داری بين متر بر ساعت، اختالف معني 26با سرعت  یبادبا 
 های خاک تيمار شده با پليمرميزان فرسایش بادی نمونه

های تيمار شده با آب وجود و نمونه مورد استفاده آنان
دارای  پليمراین  نماید.يمیيد أتداشت که نتایج این تحقيق را 

و با  استپایداری و مقاومت مناسب پس از خشک شدن 
یعني هر  ،گرددتغيير رطوبت ميزان مقاومت آن کم و زیاد مي

پاشي شده افزایش یابد، چه ميزان رطوبت در الیه مالچ
در داخل الیه و  بذرهازني مقاومت آن کاهش یافته و جوانه

پذیری آن را د و همچنين شکلشوتر انجام ميزیر آن راحت
البته باید به این مورد توجه داشت نماید. به راحتي توجيه مي

که کم شدن مقاومت پليمر به معنای افزایش امکان فرسایش 
تر شده که نيست، بلکه فقط ساختار الیه سطحي کمي نرم

ازجمله  تر انجام شود.خروج جوانه اوليه گياهان از آن ساده
آن بر ثيرات أتقابل بررسي در هر نوع مالچ مهم و  هایاثر

خصوصيات و ساختار بستری است که این ماده بر روی آن 
توان آن را به دو دسته که ميطوریبه ،شودپاشيده مي

گونه که در نتایج . هماندکربندی شيميایي و فيزیکي تقسيم
و مواد آلي تغيير چنداني در سایر  Ecجز آمده است به
شود که علت گيری شده مشاهده نمياندازهپارامترهای 

وجود مقدار آب قابل مالحظه در سوسپانسيون  Ecکاهش 
ای از پاشي بوده که بخش قابل مالحظه، هنگام مالچپليمر

 .نمایدتر منتقل ميمواد محلول را با خود به الیه پایين
 یکهيچگزارش مشابه با این مورد در منابع مشاهده نشد و 

ا به این مورد دقت ننموده و یا مالچ مورد استفاده از منابع ی
. وجود مقدار اندبر شوری الیه سطحي خاک نداشتهثيری أت

دار نيز به علت وجود کربن آلي پليمرکربن آلي زیاد در الیه 
موجود در ساختار باشد. ميزان فلزات سنگين مي پليمرخود 
خود هيچ خودیدهد که بهنشان مي ،شده استفادهپليمر اتمي 

 Lindsay .گونه اثر سویي از لحاظ ایجاد مسموميت ندارد

ه ئارامجاز عناصر سنگين را در خاک ميزان حد  (،1992)
مقدار عناصر سنگين در این مطالعه  .(6)جدول  کرده است
کمتر به مراتب  Lindsayشده توسط ه ئارامقادیر نسبت به 

این عدم ایجاد مسموميت در خاک توسط ید ؤمبوده که 
همچنين چون فلزات سنگين فاقد حرکت و  باشد.پليمر مي

امکان آلوده نمودن هم در حجم  ،باشندجابجایي در خاک مي
مورد با افزایش وزن مالچ زیرا  ،زیاد مصرف منتفي بوده

سطح مورد استفاده )مساحتي و مقدار فلزات سنگين استفاده، 
به خود شود( هم افزایش یافته و خود که مالچ توزیع مي

از سوی  امکان تجمع این گونه مواد وجود نخواهد داشت.
که قرار دارند پليمر  لکوليوم ساختاردیگر این عناصر در 

منفي آنها مستلزم تجزیه و  هایاثرآزاد شدن و ایجاد برای 
باشد که این عمل در لکولي پليمر ميوتخریب ساختار م

کاران و هم Rabiee. داردبيشتری نياز به زمان طبيعت 
ای مشابه نتایج این پروژه ر تحقيق خود به نتيجه(، د2011)

رسيدند و متوجه شدند که استفاده از پليمر سبب افزایش قطر 
ین عامل اشود که پاشي ميها بعد از مالچو پایداری خاکدانه

قطر شود. در این تحقيق نيز سبب کاهش فرسایش مي
ارائه  (1)جدول  بندیدانهجدول  درگونه که همانخاکدانه 

متر ميلي 125/0تا  75/0بين  ماسهقطر ذرات است، شده 
اند و بعد از بيشترین مقدار ذرات را به خود اختصاص داده

در ه داین محدودر پاشي انجام شود تغيير چنداني اینکه مالچ
، ولي توزیع ذرات در بندی به وجود نيامده استدانه

پاشي مالچ ماسهدر  متر(يميل 2تا  5/0)تر های بزرگاندازه
که مشخص کننده  استطور قابل توجهي افزایش یافتهشده به

شرایط  .باشدمي ماسهبندی ذرات اثر مالچ بر افزایش دانه
زیست محيطي تأثير مالچ بر رویش گياه و همچنين اثر آن 
بر موجودات منطقه مورد بررسي قرار گرفت و مشاهده شد 

ر حد مناسب و زمان کشت که در صورت وجود رطوبت د
-زني در حد قابل قبولي را نشان ميبه موقع، درصد جوانه

های همچنين وجود حشرات، جوندگان و ... در الیه .دهد
زیرین مشخص کننده بودن این موضوع است که پليمر اثر 

اثر است. در این سمي نداشته و بر موجودات زنده محيط بي
رکت مورد آزمایش تحقيق سه غلظت معرفي شده توسط ش

تواند بر تأثير این پليمر مي قرار گرفت و مهمترین عاملي که
باشد. در ميزان استفاده شده و نحوه پاشش مي ،اثرگذار باشد

تن در هکتار پليمر غليظ استفاده شد که  2این مطالعه از 
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با اضافه ابتدا  .باشدمترمربع مي 100کيلوگرم در  20با  برابر
پليمر بهامولسيون یکنواختي از از آب کردن حجم مشخصي 

 120و  100، 80مقدار پليمر  تکراربا سه سپس  ،دست آمد
 .پاشي شدمالچمترمربعي  75آزمایشي های کيلوگرم در کرت

از آنجا که پليمر ایمن آسيا باید به صورت امولسيون در پایه 
مقادیر امولسيون مورد استفاده آب رقيق شده و استفاده شود، 

از  ليتر بود. 240 و 200 ،160ترتيب برابر با هر تکرار بهدر 
 ترین مقداراستفاده شده یکنواختمالچ  این سه مقدار

2lit/75m 200 2زیرا مقدار  ،باشدميlit/75m 160  به هم
برای اینکه بهاز لحاظ حجم هم و  پليمرعلت کمي مقدار 

 کافي نبوده و، دهدرا پوشش کرت طور کامل سطح 
هم به دليل  2m75/lit 240مقدار  .شودیکنواخت توزیع نمي

پاشنده پاشش مالچ بوسيله حجم مورد استفاده، زیاد بودن 
 پليمرکه در مرحله دوم با کمبود مقدار  شودتکرار  باید

استفاده  سویياز  ،بردمواجه شده و یکنواختي را از بين مي
داری معنيمثبت و ثير أتشده که  استفادههای شتر از نهادهبي

-کار گرفته شده نداشته باشد ميدر افزایش کارایي ماده بهرا 

در این راستا  توجيه اقتصادی طرح را نيز کمتر کند. دتوان
و همکاران مشابه  Heنتایج بدست آمده با تنایج تحقيقات 

قدار پليمر مورد افزایش م ااست. آنان هم متوجه شدند که ب
مقدار فرسایش به مراتب کاهش  ،گرم 4گرم به  2استفاده از 

با این تفاوت که برآورد اقتصادی این افزایش را  ،یابدمي
 حجم سالبا توجه به اینکه هر مورد تحليل قرار ندادند. 

 از کشور جاری هایآب و حاصلخيز هایخاک از عظيمي
 این در توليد توان زا روز به گردد و روزمي خارج دسترس

های فعاليت نتایج اولين از یکي .شودمي کاسته بخش
 حفظ و هاهدررفت اینجلوگيری از پاشي عمليات مالچ

 توليدات نکرد فراهم برای کشور زیربنایي هایسرمایه
 -منفي اقتصادی هایاثر، زراعي، کشاورزی، چوب مختلف

 تقویت زمينه در .باشدمي غيره و بهداشتي -اجتماعي 
 حفاظت عمليات که کرد اضافه باید توليد بالقوه هایظرفيت

 را خاک هدررفت سير مدتکوتاه در اینکه از خاک، پس
 آلي مواد و رطوبت حفظ با مدتميان نماید، درمي متوقف

در  گردد.مي موجب سطح واحد دررا  توليد خاک، افزایش

یک  درا و اوليه یکج هایاین پروژه با توجه به اینکه هزینه
 5/2درآمدهای حاصل در  ليو ،شودميمدت کوتاهي انجام 

پروژه مثبت بوده و قابليت  NPV ،پيونددسال به وقوع مي
هپروژه ب (IRR) سوددهي دارد. همچنين نرخ بازده داخلي

باشد که این مقدار نيز بيشتر از درصد مي 7/28 طور متوسط
 ،باشدمدت ميهای ميانهای خصوصي در وامنرخ بهره بانک

 هایاثرگذاری در این طرح حتي بر اساس سرمایه بنابراین
 اقتصادی است. ،گذاری آنقابل ارزش
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Abstract 

    The use of polymers to control wind erosion has been considered in recent years. However, 

before recommending them as mulch, their effects on the environment and reduction of wind 

erosion should be investigated. In this paper, the effect of Imen Asia polymer in stabilizing 

quicksands and reducing wind erosion in both laboratory and field sections in the Lower 

Jargooiyeh region was investigated. For this purpose, first, an emulsion of polymer in water 

with a ratio of one to three (one-part polymer in two parts water) was prepared and to 

investigate its effect on reducing erosion, a volume of emulsion containing 80, 100, and 120 kg 

of polymer in 25 m2 plots Sprayed with three repetitions. The results showed that the wind 

erosion threshold speed after mulching increased from 3.5 to more than 11 m / s in all 

treatments. The study of the environmental effects of the polymer showed that the concentration 

of mulch did not affect the germination of native plants and the lifestyle of insects and rodents 

in the area. The effect of polymer on the physical and chemical properties of soil, including 

changes in the number of toxic elements and heavy metals on the soil before and after mulching, 

also confirms that it does not have a negative effect on these properties. Economically, the cost 

of using this polymer per hectare was evaluated. Based on the net present value (NVP) of this 

material and its internal rate of return (IRR), the economics of using it and investing in the use 

of this polymer as mulch are justified. Due to the lack of harmful effects on the environment and 

the ability to reduce wind erosion and economical to oil mulch, the use of this polymer as mulch 

is recommended. 
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